
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 عصبة الشمال لكرة القدم          

 النسويةاللجنة الجهوية لكرة القدم  

542 /2021                                                                                                                                                                 28 /07 /2021 

 2021-07-28بتاريخ  12محضر رقم 

اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه أعاله على الساعة الثانية بعد الزوال،  عقدت اللجنة الجهوية لكرة القدم النسوية    

 الطيب الشاوي وسميرة مرصو.  برئاسة السيد حسن بغار وعضوية السادة:

 وفق جدول االعمال التالي: 

    )االولى   الدورة) لثالث لكرة القدم النسوية املصغرة للقسم ا مباريات البطولة املصادقة على  (1

 (.الثانية  )الدورةلثالث لكرة القدم النسوية املصغرة للقسم ا مباريات البطولة املصادقة على  (2

 (. الثالثة  )الدورةلثالث لكرة القدم النسوية املصغرة للقسم ا مباريات البطولة املصادقة على  (3

 . املصادقة على مباريات السد لكرة القدم داخل القاعة النسوية )النهاية(  (4

 ......................................... 

 (. االولى   )الدورةلثالث لكرة القدم النسوية املصغرة للقسم ا مباريات البطولة املصادقة على  (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 فتيات البوغاز/  اجيال التضامن 2021-07-11 01  -   06 مصادق عليها

 اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس(  جيل املستقبل / 2021-07-11 02  -   00 مصادق عليها

 (.الثانية  )الدورةلثالث لكرة القدم النسوية املصغرة للقسم ا مباريات البطولة املصادقة على  (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

  اجيال التضامن /اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس(  2021-07-14 03  -   02 مصادق عليها

 جيل املستقبل  / فتيات البوغاز 2021-07-14 01  -   03 مصادق عليها )استوديانطس(

 (. الثالثة  )الدورةلثالث لكرة القدم النسوية املصغرة للقسم ا مباريات البطولة املصادقة على  (3

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

  فتيات البوغاز /اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس(  2021-07-18 01  -   00 مصادق عليها

 2021-07-18بتاريخ لثالث لكرة القدم النسوية لقسم اا  اجيال التضامن  جيل املستقبل / مباراة: • )استوديانطس(

لعدم حضور فريق     املباراة  تجر  املستقبل  لـم  القوانين  جيل  ملقتضيات  العصبة، وطبقا  من طرف  املبرمج  الوقت  في 

 العامة للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في جيل املستقبل  هزيمة فريق   −

 درهم.                                               1000سلم الترتيب العام عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها 

 . ثالثة أهداف وعليه صفر أجيال التضامن له احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

 املصادقة على مباريات السد لكرة القدم داخل القاعة النسوية )النهاية( . (4

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
12-07-2021 02  -   08 مصادق عليها الشباب القصري  فتيات  /نادي النجم االخضر    

 مساء الثالثةورفعت الجلسة على الساعة 

 


